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Excel·lentíssim Senyor President 
Excel·lentíssims i Il·lustres senyores i senyors Acadèmics
Distingides autoritats acadèmiques i professionals, 
Senyores i senyors,

Abans de res, vull expressar la meva gratitud a la Junta de Govern de 
l’Acadèmia per haver-me encarregat la presentació del nou acadèmic 
corresponent electe, Dr. Joan Bech i Rustullet, en aquest acte solemne 
d’ingrés. 

Ho faig amb goig i satisfacció, tant per la vàlua científica del nou 
acadèmic, com per poder compartir l’emoció del moment amb el seu 
pare, l’estimat Dr. Jaume Bech i Borràs, acadèmic numerari, i la seva 
família i amics, així com pel tema elegit per al discurs d’ingrés, que 
posa de manifest l’efecte de fenòmens ambientals –en aquest cas, la 
radiació solar– sobre la salut i que ajuda l’Acadèmia a reflexionar 
sobre un tema crític i de màxima actualitat en els nostres dies, tal com 
ha alertat la OMS de manera reiterada.

El Dr. Joan Bech Rustullet va néixer a Barcelona l’any 1970. Va ob-
tenir la llicenciatura en Ciències Físiques l’any 1994, en la qual va 
cursar l’especialitat de física atmosfèrica i, posteriorment, va com-
pletar la seva formació en els estudis de postgrau en Contaminació 
Ambiental a la Facultat de Ciències Químiques. De seguida es va 
incorporar en projectes de recerca del Departament d’Astronomia i 
Meteorologia de la UB sobre indicadors de qualitat ambiental i de 
mesures de precipitació amb radar, amb els professors Dra. Maria 
Rosa Soler i Dr. Jerónimo Lorente, respectivament. 

L’any 1996 obtingué una beca per a una estada de recerca al grup de 
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radar del Servei Meteorològic del Regne Unit i s’incorporà al projecte 
europeu DARTH, vinculació que el va dur a treballar en la posada en 
marxa i operació d’un radar meteorològic Doppler a la UB.

L’any 1997 s’incorporà al Servei Meteorològic de Catalunya, on par-
ticipà decisivament en el desplegament de la xarxa de radars meteo-
rològics. El 2003 va presentar la tesi doctoral sobre anàlisi i modelit-
zació de les condicions de propagació atmosfèrica dels ecos de radar 
meteorològic, dirigida pels Drs. Jerónimo Lorente i Bernat Codina, 
realitzada amb suport del projecte europeu CARPEDIEM. L’excel-
lència del treball el va fer mereixedor de la màxima qualificació, de 
la Menció de doctor Europeu i del Premi Extraordinari de Doctorat.

Posteriorment, el Dr. Joan Bech Rustullet fou nomenat Cap de Siste-
mes de Teledetecció del Servei Meteorològic de Catalunya, coordi-
nant l’operació i aplicació d’observacions amb radars i satèl·lit mete-
orològics i el seu suport a les prediccions. També participà en l’anàlisi 
de diversos casos de tempestes i episodis de precipitacions torrencials 
o tempestes violentes com la que va afectar l’aeroport de Barcelona 
l’any 2005. Esdevé membre del Comitè de Gestió de les Accions de 
Recerca COST 717 i 731 (2000-2010) de la Unió Europea, relatives 
a aplicacions avançades de radars meteorològics i duu a terme una 
estada de recerca a Noruega per al desenvolupament dels radars me-
teorològics d’aquell país. 

Des de l’any 2003, el Dr. Joan Bech imparteix cursos de màster sobre 
teledetecció i meteorologia per radar, assessorant sobre nous sistemes 
de radar meteorològic a serveis aeronàutics, de protecció civil o de 
meteorologia de diversos països americans, com ara Honduras o Mè-
xic, i col·labora amb serveis meteorològics d’Itàlia, Suècia i Noruega.

En l’actualitat és membre de l’Institut de Recerca de l’Aigua (IdRA) i 
Professor Titular de Meteorologia al Departament de Física Aplicada, 
a la Facultat de Ciències Físiques de la Universitat de Barcelona des 
de l’any 2011 on, en els darrers 10 anys ha dirigit o dirigeix set tesis 
doctorals.

Voldria destacar, d’entre els diversos projectes de recerca nacionals i 
internacionals en els quals ha participat, que en l’actualitat lidera com 



7

a CO-IP , juntament amb la Dra. Maria Rosa Soler, un projecte sobre 
precipitació orogràfica en àrees de muntanya del Plan Nacional i que, 
juntament amb el Dr. Chau, de l’Institut Leibnitz de Física Atmosfè-
rica, ha coordinat el llibre Doppler Radar Observations, que aplega 
més de 50 autors internacionals de primer nivell.

Com a indicadors del reconeixement extern de la vàlua científica del 
Dr. Joan Bech, a més d’una seixantena d’articles publicats en revistes 
de primer nivell indexades a la Web of Science, hem d’esmentar que 
és membre del comitè editorial de publicacions de prestigi internaci-
onal com ara la revista de la Royal Meteorological Society Meteoro-
logical Applications des de 2006, o de Tethys, des de 1998 o de The 
Open Atmospheric Science Journal des de 2010 i que actua regular-
ment com a revisor per a una dotzena de publicacions internacionals.

És membre de rellevants societats científiques, tant internacionals, 
com la Royal Meteorological Society, l’American Meteorological 
Society, o l’European Geosciences Union, com nacionals, com ara 
el Grupo Español de Fotobiología, que col·labora estretament amb 
diversos laboratoris farmacèutics, o l’Associació Catalana de Mete-
orologia, que va presidir durant quatre anys i de la qual actualment 
n’és vicepresident.

Podem dir, doncs,  sense cap mena de dubte, que amb la seva elecció 
com a acadèmic corresponent, la Reial Acadèmia de Farmàcia incor-
pora, a la secció Primera, (Física, Química i Geologia) un excel·lent 
investigador, que a, més obre aquesta corporació a un nou àmbit del 
coneixement --que fins ara no tenia representat-- en una demostració 
de voluntat de multidisciplinarietat que enforteix la institució i la fa 
més preparada per afrontar els reptes acadèmics del futur en l’àmbit 
sanitari.

Precisament, el tema elegit per al discurs pel Dr. Joan Bech Rustullet, 
aporta a l’Acadèmia les dades específiques sobre radiacions solars 
ultraviolades al nostre entorn immediat, a la ciutat de Barcelona, co-
neixements provinents de l’àmbit de la meteorologia, que són la base 
per a l’anàlisi dels seus efectes sobre la salut, que en tenen, tant de 
terapèutics (fototeràpia) com de nocius.
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En uns temps de canvi climàtic i global, on els extrems meteorològics 
i climàtics acaben tenint una incidència determinant en el nostre medi 
i en els sistemes biològics, en la biodiversitat, en els serveis que ens 
proveeixen els ecosistemes, en canvis ecològics i genètics, també en 
els agents patògens, en llurs àrees de distribució i mecanismes de dis-
persió i,  al capdavall, en la salut i l’economia de les nostres societats, 
hem de celebrar poder comptar amb la participació des d’avui del Dr. 
Joan Bech Rustullet, en les tasques de la Reial Acadèmia de Farmàcia 
a través de la Secció Primera.

Moltes gràcies.
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Excel·lentíssim Senyor President,
Excel·lentíssims i Il·lustres Senyores i Senyors Acadèmics,
Distingides autoritats acadèmiques i professionals,
Senyores i senyors,

És per a mi un gran honor haver estat elegit Membre Corresponent 
d’aquesta Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, entitat que no 
tan sols és referent en els temes científic, acadèmic, de salut pública o 
de la indústria relacionada amb les ciències i pràctica farmacèutiques, 
sinó que, a més contribueix de forma efectiva i continuada a la tasca 
essencial que fan les Acadèmies de suport i assessorament a la socie-
tat en els àmbits que els són propis.

Vull subratllar el meu profund agraïment als Excel·lentíssims Srs. 
Acadèmics que em varen proposar com a candidat, els Drs. Juan 
Bosch, Francesc Puchal i Cèsar Blanché, el darrer dels quals m’ha 
honorat amb el seu Discurs de Presentació.

Em fa especial il·lusió incorporar-me a la Secció Primera d’aquesta 
Acadèmia, secció dedicada a la Física, Química i Geologia –concebu-
da per tant amb un clar enfoc transversal i multidisciplinari– i contri-
buir-hi des de la meva activitat en la física aplicada a les ciències de 
l’atmosfera en aquelles qüestions que puguin resultar d’interès dins 
de l’àmbit de les Ciències Farmacèutiques. 

Vull també recordar i agrair als professors i col·legues, amb els quals 
he tingut ocasió d’aprendre i col·laborar durant les passades dècades, 
especialment als més propers del Grup de Meteorologia del Depar-
tament d’Astronomia i Meteorologia, actualment al Departament de 
Física Aplicada, de la Universitat de Barcelona, treballant en temes 
de física de l’atmosfera, una mostra dels quals presento a continuació. 
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Es tracta d’un estudi sobre radiació solar ultraviolada, amb resultats 
específics per a la ciutat de Barcelona, temàtica que hem tingut ocasió 
de tractar en col·laboració amb el Grup Espanyol de Fotobiologia, les 
reunions anuals del qual s’organitzen en estreta col·laboració amb la 
indústria farmacèutica.

CONTINGUT:

Importància de l’índex ultraviolat (UVI) .......................................  11

Mètodes de determinació de l’índex ultraviolat .............................  13

L’índex ultraviolat a Barcelona ......................................................  18

Conclusions ....................................................................................  28

Referències .....................................................................................  29
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IMPORTÀNCIA DE L’ÍNDEX ULTRAVIOLAT (UVI)

La radiació solar ultraviolada (UV) desencadena molts processos 
biològics i fotoquímics, molts d’ells perjudicials, especialment per 
als éssers humans. Així, l’exposició excessiva a la radiació solar està 
relacionada amb l’augment de risc d’alguns càncers de pell, fotoen-
velliment de la pell, i la inhibició del sistema immunològic (OMS, 
2003). La reacció observable més comuna a una exposició excessiva 
de radiació UV en els éssers humans és l’eritema o cremada de sol. 
La dependència de la longitud d’ona d’aquest efecte es caracteritza 
per mitjà de l’espectre d’acció  d’eritema o eritemàtica (CIE, 1998), 
de forma que els efectes depenen de la ponderació de la irradiància 
espectral amb l’espectre d’acció corresponent.

La preocupació pels efectes nocius, juntament amb l’esgotament de 
l’ozó estratosfèric i l’augment de les dosis d’eritema UV (vegeu, per 
exemple, Kerr i McElroy, 1993; Reuder i Koepke, 2005) va implicar 
el desenvolupament de programes i estratègies específiques destinades 
a sensibilitzar la població de la necessitat de protecció solar. El 2002, 
l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) i l’Organització Mun-
dial de la Salut (OMS) van estandarditzar l’índex UV (UVI), com un 
indicador simple del dany potencial de la radiació UV solar a la pell. 
Prèviament, en el marc de la Unió Europea Acció COST-713, el pro-
nòstic i la difusió de l’UVI es van analitzar recomanant l’ús de models 
de transferència radiativa per determinar operacionalment els valors del 
UVI (Vanicek et al., 2000). A més, l’OMM (2007, 2008) i altres orga-
nitzacions nacionals han fomentat l’establiment de xarxes per a me-
surar la radiació UV i, més comunament, la irradiància d’eritema. No 
obstant això, la majoria de les estacions van començar els mesuraments 
continus durant els últims anys i sobretot en l’hemisferi nord, cosa que 
dificulta en molts casos, estudis i l’anàlisi de tendència globals a llarg 
termini. Alguns autors han establert enfocaments per a la reconstrucció 
de sèries de temps de radiació UV passat (per exemple, Lindfors et al, 
2007; Chubarova, 2008; Rieder et al, 2008; Antón et al, 2011a). La 
qualitat de les sèries de dades és també un factor limitant, motiu pel 
qual alguns autors han elaborat directrius per derivar irradiàncies erite-
màtiques a partir dels mesuraments de banda ampla (Hülsen i Gröbner, 
2007; Webb et al, 2007; Vilaplana et al, 2009; Antón et al ., 2011b). 
S’han dedicat esforços coordinats de manera similar per establir proto-
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cols de control de qualitat fiables per a mesures d’UV futures a través 
de xarxes europees, un dels principals objectius de la recent Acció Eu-
ropea COST-726 (Litynska et al., 2012).

Les característiques climatològiques i a llarg termini de les distribu-
cions d’UVI locals de les mesures espectrals d’UV i de banda ampla 
s’han derivat a diversos llocs del món. No obstant això, l’escassetat 
d’estacions en algunes àrees i la seva distribució irregular limita la 
generació de mapes interpolats d’UVI. Per tant, alguns autors han 
establert climatologies mundials de l’UVI solar per mitjà de models 
de transferència radiativa amb paràmetres d’entrada obtinguts sovint 
de productes satelitals, com la columna d’ozó, aerosols i les propie-
tats òptiques del núvol i l’albedo UV. D’aquesta manera, Verdebout i 
Vogt (2002) van generar mapes d’alta resolució a d’Europa,  Fioletov 
et al. (2004) per a Canadà i els Estats Units i Luccini et al. (2006) per 
a Argentina. La validació i comparació d’aquestes metodologies es 
realitza amb mesuraments en terra. A més, la radiació solar total s’ha 
utilitzat per a l’estimació de la irradiància d’eritema ja que les xarxes 
de piranòmetres són més grans que els radiòmetres UVB (Bilbao i 
Miguel, 2010). En qualsevol cas, l’impacte de la nuvolositat a l’UVI 
pot incloure l’efecte d’atenuació a la radiació UV, encara que sota 
certes condicions de nuvolositat pot arribar a incrementar la irradiàn-
cia solar que arriba a la superfície terrestre i, en conseqüència, la ir-
radiància eritemàtica (Calbó et al., 2005). En el marc de l’Acció de la 
Unió Europea COST-726, la climatologia de dosis diàries d’irradiàn-
cia UV eritemàtica a Europa s’ha desenvolupat utilitzant irradiàncies 
UV amb dades adequades per als paràmetres atmosfèrics i en diverses 
condicions meteorològiques (Litynska et al., 2012).

Alguns estudis previs han analitzat els valors de l’UVI experimentals 
en diverses regions espanyoles (vegeu, entre d’altres, Martínez-Lozano 
et al, 2002a,b;  Martínez-Lozano et al, 2012; Miguel et al, 2012). En 
alguns casos, les observacions s’han utilitzat per a validar les previsions 
UVI de models de transferència radiativa (Marín et al, 2005; Antón et 
al, 2009) o per adaptar els models empírics per estimar la irradiància 
eritemàtica d’altres paràmetres atmosfèrics (Foyo-Moreno et al., 2007).

Barcelona és una de les ciutats més densament poblades del sud d’Eu-
ropa i, a més, rep un gran nombre de turistes durant totes les estacions 
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de l’any. Les activitats de lleure a l’aire lliure dels ciutadans i els 
turistes augmenten durant els mesos de primavera i estiu, coincidint 
amb la durada màxima d’hores de sol i també amb menors angles 
zenitals solars (SZA), és a dir, en les condicions més favorables per a 
valors elevats de l’UVI.

L’objectiu principal d’aquesta presentació és caracteritzar els valors 
mesurats estadísticament d’UVI a Barcelona, un entorn urbà a la Me-
diterrània Occidental (Bech et al., 2015). La base de dades a llarg ter-
mini utilitzada ens permet obtenir resultats representatius i detallats, 
incloent la caracterització del cicle mensual i diari. Els resultats es 
van analitzar d’acord amb les condicions de nuvolositat que s’avaluen 
utilitzant la irradiància solar total mesurada en el mateix lloc.

MÈTODES DE DETERMINACIÓ DEL ÍNDEX 
ULTRAVIOLAT

Com s’ha esmentat anteriorment, la font principal d’informació actu-
al sobre els valors de l’UVI es basa en mesures in situ procedents de 
xarxes de piranòmetres d’ultraviolat, és a dir radiòmetres de banda 
ampla que proporcionen directament el valor de l’UVI. Aquestes da-
des es complementen també amb estimacions indirectes via satèl·lit 
obtingudes mitjançant tècniques de teledetecció. A tall d’exemple es 
descriu a continuació un estudi específic per a Barcelona.

Les dades utilitzades en aquest estudi inclouen principalment la radi-
ació UV de banda ampla basat en terra i la irradiància solar total (glo-
bal i difusa) observacions in situ i les estimacions totals d’ozó també 
per satèl·lit. Complementàriament, també utilitza observacions visu-
als de núvols preses 3 vegades al dia. Els mesuraments de la irradiàn-
cia total es van registrar a l’observatori del Departament d’Astrono-
mia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona (41.35°N, 2.16°E, 
94.5 m SNM). Les observacions visuals de núvols es van registrar 
a l’Observatori Fabra de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 
Barcelona,   que es troba 3,7 quilòmetres al NE de l’observatori de la 
Facultat de Física de la Universitat de Barcelona al campus de Pe-
dralbes, no gaire lluny d’aquesta Acadèmia de Farmàcia.
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El període d’estudi va ser de maig 1999 a desembre de 2012, el que 
representa un conjunt de dades a llarg termini d’uns 14 anys. Es tracta 
del conjunt de dades més llarg d’aquest tipus utilitzat fins ara a Espa-
nya per estudiar les observacions UVI basat en terra.

La irradiància d’eritema es va mesurar mitjançant un radiòmetre YES 
(Yankee Environmental Systems) UVB-1, que té una gamma espec-
tral entre 280 i 400 nm amb una sensibilitat espectral prop de l’espec-
tre d’acció eritemàtic (McKinlay i Diffey, 1987; CIE, 1998). L’instru-
ment pertany a la Xarxa Nacional radiomètrica de l’Agència Estatal 
de Meteorologia (AEMET), que gestiona i calibra periòdicament els 
instruments - vegeu Díaz et al (2012) per a més detalls. L’instrument 
va participar en una campanya de camp d’intercomparació a l’estació 
de sondeig atmosfèric “El Arenosillo” (Huelva) en 2007 (Vilaplana et 
al., 2009). D’altra banda, diversos estudis anteriors s’han basat en el 
radiòmetre UVB a Barcelona (Marín et al, 2005; Martínez-Lozano et 
al, 2002b, 2012).

La base de dades està formada per mitjanes minutals de mesures ins-
tantànies de la irradiació d’eritema (Jm-2) i la irradiància (Wm-2) que 
després s’integra al llarg de 30 min a intervals de 4 a 20 hores GMT. 
A més, l’índex d’UV (UVI) es determina com la irradiància d’eritema 
(expressat en Wm-2) multiplicat per 40 W-1m2 (Vanicek et al, 2000;  
OMS, 2002), resultant en una quantitat adimensional. Per interpre-
tar més fàcilment l’UVI és comú classificar-lo en diverses categories 
d’exposició (OMS, 2002), que van des de Menor a Extrema (Taula I). 
Les dades disponibles per a aquest instrument en el període d’estudi 
representen el 93% del total.

Taula I. Categories d’exposició a la radiació UV i rang 
d’UVI corresponent, adaptat de l’OMS (2002).

 Rang UVI Categoria
 [0.0, 2.5) Baix
 [2.5, 5.5) Moderat
 [5.5, 7.5) Alt
 [7.5, 10.5) Molt Alt
 [10.5, +∞) Extrem
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També es van utilitzar mesures simultànies de radiació solar total a 
partir de dos piranòmetres Kipp & Zonen CM11, un d’ells amb una 
banda parasol per determinar la component difusa. Tots dos instru-
ments tenen un rang espectral de 305 a 2800 nm. Les mesures ins-
tantànies fan mitjana de forma automàtica a intervals de 10 minuts, 
tot i que en aquest estudi hem considerat mitjanes de 30 minuts per 
a que coincideixi amb les dades UV. Es van utilitzar les irradiàncies 
totals globals per determinar l’índex de claredat KT, un paràmetre que 
representa l’atenuació de la radiació solar per, principalment, núvols 
i aerosols. Els índexs de claredat semi-horaris es van calcular com la 
relació de la radiació global solar observada en superfície respecte la 
radiació solar extraterrestre, en base semi-horària, d’acord amb les 
equacions descrites en Iqbal (1983). L’índex de claredat KT va de 0 
(atenuació total) a 1 (sense atenuació). Tres categories KT foren con-
siderades, aproximadament relacionat amb cel serè, núvols trencats, 
i cel cobert (Taula II). Els llindars que defineixen les tres categories 
són àmpliament acceptats i altres autors han realitzat anàlisis sobre 
la base d’aquests valors (vegeu, per exemple, Serrano et al., 2006). 
Aquests llindars es van utilitzar per classificar les dades UVI en di-
ferents grups per tal d’interpretar la influència de l’atenuació en els 
valors UVI. La disponibilitat de dades d’índex claredat i UVI concur-
rent va ser del 87% del període d’estudi.

Taula II. Categories de l’Índex de claredat o atenua-
ció KT considerades per a intervals de 30 minuts. 

 
 Rang KT Categoria
 [0.00, 0.34) Cobert (Overcast)
 [0.34, 0.65] Núvols trencats (Broken)
 (0.65, 1.00] Cel serè (Clear)

La columna d’ozó total (CO) diari es deriva dels mesuraments del 
sensor de dos satèl·lits: Espectròmetre total d’ozó (TOMS) fins a de-
sembre de 2004, i el seu successor, l’Instrument de vigilància de l’ozó 
(OMI) a partir de 2005 (Levelt et al., 2006). 
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Figura 1. Exemples d’irradiàncies solars eritemàtiques UV observades a Barcelona. La lí-
nia vermella discontínua (25 de juny de 2011) mostra un típic dia serè, arribant a 0.255 

Wm-2, és a dir un UVI de 10.20 o 10 expressat com a valor sencer. La línia contínua lila (10 
de juny de 2012) correspon a un dia amb núvols amb increment de la radiació UV eritemàti-

ca, assolint 0.267 Wm-2, equivalent a un UVI de 10.62, o 11 expressat com a valor sencer.

La Figura 1 mostra la variació diürna de la radiació UV eritemàtica i 
els seus corresponents valors del UVI en dos dies d’exemple prop del 
solstici d’estiu, 10 d juny de 2012 i 25 de juny de 2011. Tots dos corres-
ponen a jornades de juny, a prop del solstici d’estiu, quan es registren 
els valors més alts d’irradiància del conjunt de dades. El 25 de juny de 
2011 correspon a un típic dia de cel serè on les irradiàncies varien sense 
problemes d’acord al SZA, és a dir, segons una corba sinusoïdal amb 
un màxim (0.255 W m-2) al voltant del migdia - és a dir, un UVI màxim 
de 10.20, o expressant-lo en nombre sencer, un valor de 10. D’altra 
banda, el 10 de juny de 2012 mostra un patró més irregular a causa 
de la presència de núvols durant el dia, segons dades complementàries 
(observacions visuals de núvols des de l’observatori Fabra i de tot el cel 
amb imatges de càmera automàtica de cel complet preses des de l’ob-
servatori de la Universitat). El valor més alt d’aquest dia, 0.267 Wm-2, 
és el màxim absolut registrat en el conjunt de dades, corresponent a un 
UVI de 10.62 o 11, expressat en forma de nombre sencer. La variació 
diürna de l’UVI el 10 juny 2012 demostra el gran impacte de la nuvolo-
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sitat creixent des d’un valor de 3 a causa de l’atenuació de núvols fins a 
11 en només dues hores. Aquest valor màxim UVI es deu a la presència 
de núvols dispersos o trencats en una disposició en relació amb el sol 
que es tradueix en valors de l’UVI més alts que els corresponents a les 
condicions de cel serè. Aquest efecte es coneix com a cloud enhance-
ment (o increment per nuvolositat) i està relacionat amb la refracció i 
dispersió de les irradiacions solars directes i difuses (Parisi i Downs, 
2004; Sabburg i Calbó, 2009; Antón et al, 2012).

Figura 2. Serie temporal de magnitudes utilizadas en este estudio, que abarca de mayo 
de 1999 a diciembre de 2012, en Barcelona. Panel superior: máximo diario
UVI solar derivada de medidas de piranómetro de banda ancha ultravioleta 

(YES UVB-1). Panel inferior: valores de la columna de ozono totales derivados de los 
satélites, expresado en unidades Dobson.

La Figura 2 mostra una vista general dels valors de columna d’ozó 
total considerats en aquest estudi, en particular dels patrons esta-
cionals d’UVI màxim diari. L’UVI presenta una clara sinusoïdal 
com a variació anual, amb extrems a l’hivern (mínim) i solsticis 
d’estiu (màxim), on la variabilitat dia a dia és més baixa que a la 
primavera i la tardor. Durant els mesos d’equinocci la variabilitat del 
dia a dia augmenta substancialment, seguint una tendència monòtona 
clara (creixent a la primavera i disminuint a la tardor). Típicament els 
extrems anuals estan per sota d’1 a l’hivern i a l’estiu per sobre de 
9. La columna total d’ozó (Figura 2, panell inferior) també presenta 
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clars patrons estacionals, amb un màxim anual a la fi de l’hivern i 
principis de primavera (entre 400 i 440 DU) i un mínim a finals de 
tardor (típicament per sota de 250 DU). Això implica que els extrems 
anuals no estan separats per un període de 6 mesos, sinó típicament 
per 4 mesos ja que la branca creixent de cicle anual es produeix més 
ràpid que la disminució. L’estacionalitat de la distribució és princi-
palment una conseqüència de la circulació atmosfèrica de Brewer-
Dobson (BDC) (Brewer, 1949; Dobson, 1956, Holton et al., 1995). El 
BDC transporta ozó a partir de les seves regions d’origen dels tròpics 
cap a les regions polars. El transport és més fort durant els mesos 
d’hivern, amb un màxim a finals d’hivern o principis de la primavera 
(que correspon al màxim que es mostra a la Figura 2).

L’ÍNDEX ULTRAVIOLAT A BARCELONA

Característiques Generals
La Figura 3 mostra una visió general del màxims diaris d’UVI i mag-
nituds associades: la distribució de freqüències dels valors màxims 
UVI al dia, de l’hora i SZA a la qual es van produir i dels valors d’ozó 
total. Les classes a la distribució de freqüències dels valors d’UVI 
(Figura 3a) se centren en els sencers corresponents d’acord amb la 
definició UVI. Per aquest motiu la classe 0 només inclou valors po-
sitius. La distribució UVI és lleugerament bimodal, amb un màxim 
clar absolut a la classe UVI 2 (corresponent al 18% de tots els valors 
del UVI) i un màxim secundari compartit per les classes 7 i 8 (amb 
aproximadament el 10% i 13%, respectivament).

La distribució de l’hora d’ocurrència diària d’UVI màxim (Figura 3b) 
és simètrica i centrada en el migdia local: el 82% dels casos ocorren de 
11:30 a 13:00 UTC. Això està en consonància amb estudis anteriors, 
com Martínez-Lozano et al. (2002b), que va estudiar un any de valors 
màxims diaris d’UVI observats a Barcelona i València. D’altra banda, 
la distribució SZA (Figura 3c) presenta, com s’esperava, un patró molt 
similar a la distribució UVI, però invertida respecte a l’eix x, és a dir, 
el màxim absolut correspon a angles zenitals alts (al voltant de 62.5°) 
i el màxim secundari (22.5°) a angles baixos. La similitud de les dues 
distribucions suggereix una forta correlació entre la UVI i SZA d’acord 
amb estudis anteriors (Allard et al 2004, Badosa et al 2005).
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La distribució de freqüències de la columna CO sobre Barcelona (Fi-
gura 3d) presenta un patró asimètric, unimodal i esbiaixat a la dreta. 
La classe més freqüent correspon a 300-320 DU (amb una freqüència 
de 27%), que conté el valor de la mitjana del conjunt de dades (325 
DU). El primer i tercer quartils són 296 i 339 DU i els valors màxim 
i mínim absolut i són 191 i 506 DU, respectivament.

Figura 3. Distribucions de freqüència relativa i acumulada de magnituds usades
 en aquest estudi a Barcelona (1999 a 2012): a). UVI (màxim diari promitjat en 

30 minuts), b). Hora del dia (UTC) a la qual s’ha assolit l’UVI, c). Angle 
Solar Zenital (SZA) al qual s’ha assolit l’UVI, i d). Columna Total d’Ozó. 
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Variabilitat mensual
La variabilitat mensual de l’UVI màxim diari i l’ozó total s’ha analit-
zat amb diagrames de caixa i bigotis (box and whisker plots) (Figura 
4). Els diagrames de caixa mensuals d’UVI exhibeixen un patró es-
tacional amb la mitjana mensual seguint un patró de tipus sinusoïdal 
regular amb valors màxims, al voltant de 8, a finals de primavera i 
principis d’estiu (juny i juliol, els dos mesos amb el SZA més baix) i 
mínims, per sota de 2, al desembre i gener - els mesos amb major SZA. 
Per tant, aquest cicle anual es controla per l’altura solar. Com mostren 
els bigotis i els valors extrems d’UVI la variabilitat és generalment 
més alta en els valors més baixos de les distribucions mensuals, és a 
dir, no hi ha pràcticament cap valor atípic per a valors elevats d’UVI 
(només al febrer i novembre), mentre que tots els mesos tenen valors 
extrems pels valors d’UVI inferiors. Aquest comportament suggereix 
diferents mecanismes que controlen l’extrem superior i inferior de les 
distribucions mensuals. Una possible explicació podria ser que els 
valors límit superior UVI mensuals són controlades principalment per 
SZA mínim mensual i els inferiors per la nuvolositat, que és de natura 
molt més variable.

Figura 4. Diagrames mensuals de capsa i bigotis (box and whisker plots) d’UVI (panel su-
perior), i Columna Total d’Ozó, o TO (part inferior) a Barcelona pel període 1999-2012.
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D’altra banda, els diagrames de caixa mensual d’ozó (Figura 4, panell 
inferior) també presenten un patró estacional però més irregular que 
el de l’UVI. En aquest cas els valors mitjans mensuals extrems són a 
l’abril (358 DU) i octubre (284 DU), però el primer i tercer quartils 
extrems i els valors absoluts es produeixen al març (489 DU) i gener 
(191 DU), respectivament. És important tenir en compte que als va-
lors atípics són presents en l’extrem superior de només els diagrames 
de caixa, el que indica distribucions asimètriques a la dreta, al contrari 
dels valors atípics UVI esmentats anteriorment. El patró estacional és 
similar al trobat en estudis previs (Hegglin i Shepherd, 2009 o Smed-
ley et al., 2012) i s’atribueix a la dinàmica atmosfèrica de gran escala 
i la variabilitat a curt termini associada al pas de sistemes meteorolò-
gics d’escala sinòptica on les quantitats altes i baixes d’ozó estan an-
ticorrelacionades amb sistemes de pressió baixa i alta respectivament 
(Martínez-Lozano et al 2011, Ossó et al 2011).

El fet que els mínims estacionals de CO i mínim SZA no coincideixin 
en el temps, evita que en promig els valors d’UVI no siguin majors a 
l’estiu. No obstant això, les petites variacions del dia a dia en CO sí 
poden augmentar els valors d’UVI en condicions de cels serens (An-
tón et al., 2008). Afortunadament les reduccions temporals més im-
portants en la columna d’ozó, conegudes com a mini-forats d’ozó, es 
produeixen principalment fora dels mesos d’estiu (Martínez-Lozano 
et al. 2011; Sola i Lorente 2011).

Categories d’atenuació
Un dels factors que controlen la radiació UV solar a nivell de terra 
és l’atenuació causada per aerosols i núvols que, com s’ha exposat 
anteriorment, poden ser descrits per l’índex de claredat KT. La nostra 
anàlisi s’ha fet tenint en compte el valor KT corresponent al període de 
30 min a la qual es va obtenir l’UVI màxim diari. Per tant, les dades 
UVI es van agrupar en tres categories diferents (Taula II): cels serens 
o clars (clear), amb núvols trencats (scattered) i ennuvolats - aquests 
termes s’apliquen generalment a la nuvolositat, però aquí es referei-
xen a l’efecte combinat dels núvols i la càrrega d’aerosols. L’ús de 
l’índex de KT com a indicador de la nuvolositat presenta una limita-
ció per a l’efecte de millora associada amb condicions de nuvolositat 
trencada.
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Els gràfics de dispersió dels valors màxims diaris d’UVI vs hora lo-
cal, SZA i la CO es mostren a la Figura 5. Cada panell indica que 
les diferents categories KT estan limitant efectivament els valors més 
alts d’UVI, és a dir, valors d’UVI elevats s’associen normalment amb 
condicions de cel serè i baixos UVIs amb situacions de cels ennu-
volats o grans SZA. No obstant això, en alguns casos, condicions de 
nuvolositat trencada també poden produir valors alts o fins i tot UVI 
Extrems a causa de l’efecte d’increment per nuvolositat o cloud en-
hancement.

Figura 5. Diagrames de dispersió de valors d’UVI (màxim diari) vs. hora 
local (esquerra), angle solar zenital (centre) i columna total d’ozó (dreta). En 

cada cas es mostren els símbols diferents segons la categoria de l’índex de 
claredat KT : Cel serè (Clear), Núvols trencats (Broken) i Cobert (Overcast).

Distribució mensual de les categories UVI
Sobre la base de l’atenuació indicada per la categoria de KT en el 
període de 30 min de l’UVI màxim diari, vam classificar cada dia 
com Clar, trencat o ennuvolat. La proporció global de cada grup va 
ser de 77%, 16% i 8%, respectivament, és a dir, hi va haver un nota-
ble preponderància de dies de cel serè. Seguint aquest enfocament, 
la distribució mensual de les classes dels valors màxims diaris UVI 
es mostra a la Figura 6. Els dies serens són predominants, amb un 
notable màxim al juny, juliol i agost (que representa més del 75% 
dels dies d’aquest 3 mesos); de fet, durant el període de 6 mesos de 
març a agost, els dies serens es troben per sobre del 70% i gairebé la 
resta de l’any són també molt per sobre del 50% - només al desembre, 
la proporció dels dies serens es redueix a 49%. Els dies ennuvolats 
representen aproximadament una proporció del 20% a l’octubre, no-
vembre i desembre, i menys del 10% al juny i juliol. Tot i que el KT 



23

combina els efectes dels aerosols i els núvols, és interessant observar 
que la preponderància dels dies serens al juny, juliol i agost i els mí-
nims a l’hivern està d’acord amb les climatologies de nuvolositat de 
la regió (Calbó i Sánchez-Lorenzo, 2009). Pel que fa a la magnitud i 
la distribució estacional d’extrems, els resultats són comparables als 
trobats per Krzyscin et al (2003) a Polònia i per Tena i altres (2009) i 
De Miguel et al (2011) a Espanya.

Figura 6. Distribució mensual de condicions d’atenuació a l’hora d’assoliment 
del valor màxim d’UVI segons la categoria de l’índex de claredat KT: Cel 

serè (Clear), Núvols trencats (Broken) i Cobert (Overcast).

Per caracteritzar amb més detall els resultats descrits anteriorment, es 
va calcular la proporció d’UVI en les cinc categories diferents d’in-
tensitat de l’OMS (Taula I), tenint en compte tant el conjunt de dades 
complet com els valors mensuals. La proporció de les categories UVI 
de l’OMS per al conjunt de dades complet era: Baixa 33%, el 28% 
Moderada, Alta 19%, Molt alta 21%, i Extrema 0,02% (només un 
sol cas). Les distribucions mensuals de les categories es mostren a la 
Figura 7. El valor extrem d’UVI (igual o superior a 10,5 arrodonit a 
11) va ocórrer el juny sota condicions de cel serè, i com representa 
un percentatge molt baix, no és visible a la Figura 7a. Els valors Alts 
d’UVI es troben de març a setembre, en dies serens o d’abril a setem-
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bre en condicions de cel trencat. Al juny i juliol del voltant del 90% 
dels dies serens, tenen valors Molt alts.

Figura 7. Proporció de dies al mes per a diferents categories d’UVI segons la categoria de 
l’índex de claredat KT: Cel serè (Clear), Núvols trencats (Broken) i Cobert (Overcast).

Distribució diària de categories UVI
En aquesta secció ens centrem en la distribució diària dels valors 
d’UVI, utilitzant els registres de 30 min de 6:00 a 18:30 UTC per a 
cada mes. Els càlculs s’han realitzat tenint en compte tres conjunts 
de dades: el primer inclou totes les dades UVI de les quals es dispo-
sa dades d’atenuació i els altres dos grups se separen en funció de 
la categoria d’atenuació corresponent, representant les dues condi-
cions d’atenuació extremes (Clar o Serè i ennuvolat). Per a cada un 
d’aquests tres grups s’han realitzat estadístiques incloent màxim, mí-
nim, mitjana i diversos valors de percentils (P05, p25, p50, p75 i p95). 
Per tal de visualitzar els resultats, s’han construït figures d’isolínies 
de valors mensuals vs hora per a cada dia mitjançant la interpolació 
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dels resultats estadístics obtinguts anteriorment.
 

Figura 8. Cicles diaris mensuals (de 6 a 18 UTC) per diferents valors de percentils (co-
lumnes P05, P50 and P95) d’UVI, segons l’escala de colors indicada, per a diferents 

condicions d’atenuació: qualsevol atenuació (fila superior); Cel serè (Clear) (fila cen-
tral); i Cobert (Overcast) (fila inferior). La variabilitat dels valors d’UVI es representa 
amb les isolínies superposades de rang interquartil de l’UVI, cada 0.5 unitats d’UVI.

Els resultats es mostren a la Figura 8, que mostra 9 panells organitzats 
en 3 files (totes les dades, cel serè i les condicions ennuvolades) i 3 
columnes (percentil 5, medianes, i el percentil 95). La primera fila 
(Figura 8 A, B i C) mostra que, tenint en compte totes les condicions 
de cel, els valors mitjans UVI superen el llindar de categoria alta (5.5) 
des d’abril fins a finals d’agost al migdia (al juny 10: 00-14: 30 UTC). 
D’altra banda, el percentil 95 valors del UVI indica l’ocurrència de 
valors molt alts d’UVI d’abril a agost, i fins i tot en la columna del 
percentil 5, hi ha valors UVI moderats al juliol i agost de l’11 al 13 
UTC. La variabilitat de tots els panells de les condicions del cel do-
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nades per isopletes del rang interquartil (IQR) mostra dos màxims 
(per sobre de 2 unitats d’UVI): una a finals de primavera i principis 
de l’estiu, i un altre al final de l’estiu - això és consistent amb la cli-
matologia de núvols de la zona (Calbó i Sánchez-Lorenzo, 2009) i 
amb el predomini dels núvols associats a circulacions de brisa marina 
(Redaño et al., 1991). En general, el patró de variabilitat és aproxi-
madament simètric respecte al migdia en l’eix x, però és asimètrica 
al voltant del solstici d’estiu en l’eix y. El patró de valors d’UVI per 
a la mitjana i el percentil 95 és aproximadament simètric respecte a 
la x (temps) i eix y (mesos), menys circular i una mica més el·líptic 
(és a dir, valors més alts d’UVI al migdia) al panell de percentil 95. 
La segona fila, amb condicions de cel serè (Figura 8 d, e i f), mostra 
per a tots els panells un patró qualitatiu en l’UVI amb valors similars 
als trobats en totes les condicions d’atenuació. El patró de variabili-
tat de cel serè és més regular, de nou amb dos màxims però a partir 
de principis de la primavera i l’estiu, amb una magnitud inferior (1 
UVI) que a la fila anterior. Finalment, la tercera fila que mostra cels 
ennuvolats, indica una disminució general dels valors d’UVI - només 
el percentil 95 mostra les categories UVI per sobre dels valors mode-
rats: s’assoleixen de maig a juliol valors Alts d’UVI. D’altra banda, és 
interessant observar que la variabilitat determinada per les isopletes 
IQR és molt més pronunciada en les condicions ennuvolades que per 
la resta, amb una regió màxima (per sobre de 2 unitats de UVI) d’abril 
a setembre del 9 al 15 UTC, arribant a valors superiors a 5 unitats 
d’UVI de maig a juliol.

Finalment es mostra una figura similar a l’anterior però que recull les 
observacions màximes absolutes d’UVI en un mes respecte l’hora del 
dia, independentment de la disponibilitat de dades d’atenuació, és a 
dir, tenint en compte tot el conjunt de dades dels registres UVI vàlids 
a Barcelona a partir de maig de 1999 a desembre 2012 (Figura 9). És 
un conjunt de dades una mica més gran (4627 dies) en comparació 
amb la utilitzada en la Figura 8 (panells a, b, c) (4113 dies). El patró 
global UVI és similar a la Figura 8f (UVI percentil 95 en condicions 
de cel serè) però amb valors encara més alts d’UVI. En aquest cas la 
categoria UVI Alta s’assoleix des de finals de febrer fins a mitjans de 
setembre, aproximadament del 9 al 15 UTC. D’altra banda, els valors 
de UVI per sobre de 9,5 (un total de 42 dies, al voltant de l’1% del 
conjunt de dades) són presents de maig a principis d’agost, 11 i 13 
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UTC, amb un rècord absolut de 10,62 unitats d’UVI (0,267 Wm-2) , és 
a dir, considerada un event extrem UVI (veure Taula I), el 10 de juny 
de 2012 (vegeu la figura 1).

Figura 9. Igual que la Figura 8, però representant els valors màxims 
absoluts per a tot el conjunt de dades disponibles d’UVI a Barcelona.
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CONCLUSIONS

l’índex UVI proporciona una informació valuosa per a moltes aplica-
cions, essent la radiació ultraviolada solar un factor ambiental de gran 
importància per a la salut. Per aquest motiu l’OMS recomana seguir 
els nivells d’UVI i realitzar-ne estudis detallats.

L’anàlisi estadística de 14 anys de dades de Barcelona indica que 
la majoria dels valors màxims diaris d’UVI tenen lloc al voltant del 
migdia solar (82% dels casos entre les 11:30-13:00 GMT). Tenint en 
compte totes les condicions de cel possible, l’UVI màxim diari sobre 
una base anual presenta una distribució bimodal, aproximadament si-
mètrica, amb un màxim al voltant de la classe UVI 2 (22%) i un altre 
pic al voltant de les classes d’UVI 7 a 8 (23%), mentre que el juny 
la mitjana assoleix un valor de 8,2. El primer pic s’associa a valors 
d’UVI mesurats a l’hivern (cel serè) i a valors amb núvols durant tot 
l’any essent doncs la nuvolositat el principal factor d’atenuació de la 
radiació solar d’acord amb aquests resultats. L’anàlisi de l’índex de 
claredat que representa l’atenuació de la radiació solar pels núvols i 
els aerosols mostra una preponderància dels dies de cel serè (77%) en 
comparació amb nuvolositat variable i (8%) les condicions ennuvo-
lades, que es concentren sobretot en octubre, novembre i desembre 
(representant el 20% dels dies), mentre que al juny i juliol representen 
menys del 10% dels dies.

Recentment s’ha continuat aquest estudi per tal d’estimar els temps 
d’exposició màxims mensuals al migdia segons els diferents tipus de 
pell de cada persona (Fototipus I a VI) per a Barcelona i altres pobla-
cions (Bech et al 2016, 2017). Aquesta informació pot usar-se com a 
referència per a diverses aplicacions com ara els tractaments de foto-
teràpia alhora que contribueix a millorar el nostre coneixement sobre 
els efectes de la radiació solar ultraviolada sobre les persones.
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